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HAUGESUND: Bølgene går 

uvanlig høyt i 

svømmebassenget i 

Haraldshallen. Og de ivrige 

jentene og guttene går uvanlig 

dypt.

Undervannsrugby.

Et tilsynelatende boblende 

kaos. Et virvar av 

svømmeføtter, dykkermasker 

og snorkler.

Og en ball.

Og to mål på nesten fire meters 

dyp.

På bassengkanten står en regjerende verdensmester.

– Hun der. Hun i rød badedrakt, hun er akkurat som en havfrue, smiler 

Øystein Skarholm og peker på en skikkelse et par meter under 

vannskorpa.

Gull med Molde
Selv begynte han med undervannsrugby i Haugesund i 1983. I 2004 

vant han bronse i den norske serien med Haugesund. I 2011 ble han 

verdensmester med Norge. For et par uker siden vant han 

undervannsrugbyens svar på Champions League med Molde.

– Vi vant 1-0 i finalen mot et lag fra Colombia, forteller Skarholm. I 2015 

er det nytt VM, de arrangeres bare hvert fjerde år. Skarholm og Norge 

går for nytt gull.

De er gode på bunnen, flinke til å holde pusten og har en verdensmester til trener.
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Veteran: Øystein Skarholm har spilt på det norske landslaget i undervannsrugby siden 1997. arkivfoto 
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åringen 

bor på 

Fosen, 

jobber i 

Stavanger og spiller for Molde. Haugesund Undervannsrugby (som er 

en del av Haugesund Sportsdykkere) har ikke lenger lag med i 

seriespill.

Men det dukker opp stadig flere jenter og gutter som vil spille 

undervannsrugby i Haraldshallen.

– Nå er vi rundt 40 jenter og gutter i alderen 10 til 17 år. De har hatt en 

formidabel utvikling, forteller Skarholm.

To av dem er 14-åringene Emilie Jakobsen Sæbø og Aileen Undheim 

Gjerde, også kalt Havfruen.

– Vi begynte med undervannsrugby fordi det så kjekt ut. I tillegg til å 

dykke under vann, får vi også god trening, forteller jentene, som bedyrer 

at det ikke er vanskelig å komme ned til målet, langt der nede under 

vann.

– Vi har øvd ...

Øystein Skarholm håper at han i løpet av et par år kan tilby de unge 

spillerne i Haugesund å delta i seriespill mot andre klubber.

Foreløpig er det bare snakk om å dra på treingsleirer til andre byer og 

spille treningskamper.

Krever mye trening
Han ser ikke bort fra at det kan komme flere verdensmestere fra 

Haugesund.

– Det handler om trening. Mye trening. Jeg var ikke noe stort talent da 

jeg begynte, sier Øystein Skarholm – og stuper i vannet.

Etter juniorenes trening er det «kosetrening» med veteranene.

Elsker vann: Fornøyd gjeng i Haugesund Undrevannsrugby etter endt treningsøkt i Haraldshallen. foto: harald nordbakken 
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